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 رشته مهندسی رادیوومخابرات فوق لیسانس پایان تحصیالت دوره نامهدانش
زاد اسالمیمدرسه عالی آ  

 توانا بود هر که دانا بود          

خانوادگیونام نام   

 شماره شناسنامه و محل صدور

: بیستم اسفند هزاروسیصد وپنجاهتاریخ فارغ التحصیلی  

 فشرده تز کارشناسی ارشد:

بود. در  و برد کوتاه ه تحقیق در مورد تنظیم توان و اداره تقسیم ظرفیت سیستم شبکه موبایل دارای باند پهنهدف از این پروژ
توان را ضروری می سازند  و کنترل را که نیاز به تنظیماین پروژه اساس و مشخصه های سیستم های موبایل نسل سوم 

پله ای توان و و کنترل تنظیم  هوشمند ود تنظیم توان روش جدیدروش ها و آلگوریتم های موج تشریح تشریح گردید. عالوه بر
سیستم  ارایه گردید.خط ارتباط تلفنی  توزیعوادغام آن در اداره تقسیم ظرفیت   

 سیستم یدینامیک رفیتتوان و اداره ظو کنترل هوشمند کاربرد ادغامی تنظیم با فته جدید تز بیانگر آن است که مهمترین یا
ثر وانعطاف پذیری اداره کرد. بنابرین ادغام اداره ظرفیت به صورت مو سیستم را رادیویی محدود ظرفیت باندمی توان مبایل 

و اداره توان و ربط آنها به همدیگر برای تقویت اجرایی سیستم و بهینه سازی کیفیت سرویس های آن هوشمند و مکانیسم 
.سیستم ضروری استآن دینامیکی   

 گواهی:

پیوسته در دانشگاه آزاد اسالمی در رشته قید شده در باال  و دانشجوی نامبرده باال در دوره تمام وقت گواهی می شود که
ماده  10براین بر اساس بند موفق به مدرک پایان نامه مربوطه شده است. بناو رتبه ممتاز18تحصیل نموده و بامعدل 

می و تایید شورای امنای مدرسه عالی مصوبه مجلس شورای اسالمی و اساس نامه دانشگاه مصوبه شورای انقال ب اسال15
. توفیق نامبرده را در توام نمودن علم با عمل وتقوا وکسب رضای خالق و مدرک مربوطه به ایشان اعطا می گردد مذکور

ومند است. تالش در خدمت خلق آرز  

180تعداد واحدهای درسی:  

 تذکر:

الزم به تذکر است که بنا بر پیشنهاد معاونت محترم پژوهش و فن آوری به استحضارمی رسانیم به منظور توسعه کیفی و کمی 
و پس  1350محتوای پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه دانشجویان ارشدی که در سال فعالیت های پژوهشی و

ای کوچک و بنگاه هازآن به دفاع از پایان نامه خود اقدام کرده اند موظفند طی دوران تحصیل خود در دوره های کارآفرینی 
آشنا گردند. بدیهی است که صدور پایان متوسط شرکت کرده و با فراوند مدریت، تولید، توسعه محصول، بازاریابی و کیفیت 

   زبور می باشد.  نامه منوط به ارایه شرکت دردوره های م

 امضا رییس دانشگاه و جانشین رییس دانشکده

اهمهربرجسته دانشگ  


